
16.–22. SEPTEMBER 2018
EVROPSKITEDENMOBILNOSTI

„Združuj in učinkovito potuj!“

Veselimo se srečanja z Vami!

PROGRAM AKTIVNOSTI V OBČINI TRŽIČ

1. ŠUŠTARSKA NEDELJA in  za otroke, prometne delavnice nedelja, 2.9.

2.  JAVNA RAZPRAVA o Celoviti protipoplavni zaščiti in novi kolesarski stezi, torek, 11. 9., ob 17. uri, 
 v OŠ Križe  .  

3. PEŠBUS V OSNOVNIH ŠOLAH, od 17. 9. do 30. 9.
 Izvedba pešbusa v osnovnih šolah z namenom, da bi kar največ otrok vsak dan hodilo peš v šolo. 

4. PARK(IRNI) DAN V OSNOVNIH ŠOLAH, od 17. 9. do 22. 9.
 Del šolskih parkirišč bomo začasno preurediti v prometno učilnico, saj želimo pokazati, kako pomemben je      

javni prostor pred šolskimi stavbami za otroke ter opozoriti na potrebo po bolj racionalni rabi prostora pred   
 javnimi stavbami ter boljši kakovosti življenjskega prostora.

5. TEMATSKA URA PRAVLJIC v Knjižnici Toneta Pretnarja, četrtek, 20. 9., ob 17. uri
 Tokratna pravljica bo šla s Polžem Vladimirjem na štop in z Bibami v avtošolo, otroci se bodo pa tudi lahko 

poigrali v poučnih .prometnih delavnicah

6.  DELAVNICE ZA STAROSTNIKE „OSTANIMO MOBILNI“, Ljudska univerza Tržič,  petek, 21.9., ob 9. uri
 - Pomen vsakodnevnega gibanja - predavanje
 - Aktiven odmor:  in slastna malica na Trgu svobodeprometne delavnice
 - DELAVNICA 1: Pametni telefon - uporaba aplikacij za spremljanje aktivnosti
 - DELAVNICA 2: V naravo, z naravo - po poteh patra Ašiča

7. DAN BREZ AVTOMOBILA, petek, 21. 9., od 9. ure dalje
 Za zaključek ETM-ja bomo izvedli »Prometni dan«, kjer bomo ulice Tržiča v starem mestnem jedru namenili 

otrokom tržiških osnovnih šol. Ob pestri ponudbi prometnih iger, ki jih bomo pripravili, bodo šolarji doživeli 
čisto svoj prometni dan, ki ga bodo zaznamovale naslednje prometne delavnice:

 - Poligon varne vožnje,
 - Likovna delavnica na temo prometa, Napiši ali nariši prometno sporočilo, Risanje s kredo,
 - Izdelaj si svojo kresničko,
 - Pošlji razglednico „Gremo v Tržič!“,
 - Družabne igre: Šofer ne jezi se, Spomin v prometu, Trije v vrsto, Tržiški čevelj za varno hojo, Črni avto, En(ka) v   
  prometu, Bus-domine in 
 -  Lutkovna predstava v Kulturnem centru.

8. POHOD IZ GOLNIKA V GOZD na Palačinkin Živ Žav ter  za otroke, prometne delavnice nedelja,     
 23. 9., ob 10. uri

9. Z BOGOMIRJEM DOLENCEMPROMETNI FESTIVAL in DOBRODELNI KROS , torek, 25. 9., od 13. ure 
 dalje, pri OŠ Križe
 Prometne aktivnosti iz Evropskega tedna mobilnosti se nadaljujejo v Evropski teden športa; jesenski  kros v 

Križah, ki ga organizira Športna zveza Tržič, bodo popestrile  in vrsta družabnih iger in prometne delavnice
DEMO naprav.


